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April/May 2018 Issue 
 

Welcome to the April/May edition of LIS NEWS. There is much to report and be proud of as a school 

community.  

 

My sincere thanks to the LIS families who joined the school on Friday, 20 April, to acknowledge Earth Day. Mr. 

Danilo Silva, our keynote speaker, highlighted a few of the UN-Habitat projects being developed here in 

Angola. As part of our strategic community goal, LIS believes in building positive relationships within and 

beyond our school community. A group of LIS teachers have expressed an interest to visit some of the 

UN-Habitat projects and understand how we can enrich our action and service programme elements.  

 

 

 

The Earth Day assembly set the context for a 

great day of focussed workshops led by 

students and staff seeking to raise awareness 

and prompt action. I encourage you to keep 

following us on Twitter at  

#endingplasticpollution to learn about practical 

measures we are taking to reduce plastic 

consumption and waste at LIS. 

 

LIS PTA goes green! 

We are very excited to announce that the PTA has compiled sets of non-disposable plates, cups, and tea towels 

(along with sponges and dishwashing liquid) for students to use in classes. This will allow the school to avoid 
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using and then throwing away, the large numbers of disposable items that seem to have been brought in by 

families in the past. Congratulations LIS PTA Team! 

 

Meet your new PTA Executive Board for 2018/2019: 

We would like to extend a warm welcome to the new 

PTA Board members from left to right:  

 

Allison Anderson - President 

Theresa Jardine - Co Vice President 

Carnesha Humphries - Secretary 

Eliana Smith - Treasurer 

Estelle Dogbe - Communications  

Patti Gil - Co Vice President 

Susan Swiger - Parliamentarian 

 

The new board members will work with our current 

PTA Board to ensure a smooth transition of 

knowledge and experience. We look forward to 

publishing the 2018/2019 PTA calendar so you can find out how to join and support our vibrant school 

community.  

 

Year 10 Students selling a Coffee Cafe Concept: 

As a school, we believe that student voice and agency is integral to our school culture. Student agency refers 

to the level of control, autonomy, and power that a student experiences in an educational situation. To put it 

simply, student agency gives students voice and often, choice, in how they learn and socialise. This gives 

students a stake in choosing from opportunities provided for them. Recently, a group of Year 10 entrepreneurs 

pitched a coffee cafe concept to the PTA with the goal of securing financial support for the project. The 

students shared the company mission, values, financials and general considerations for operating a cafe. The 

company believes that a coffee cafe will create social opportunities for students, staff and parents to build 

community. Thank you to the PTA and parents for your genuine support and interest. I look forward to sharing 

further developments as this idea transitions from concept to concrete.  
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www.lisluanda.com 

Our Communications Team and Website Committee are doing a fantastic job to support the evolution of the 

school website as the end user experience takes shape in line with our vision, mission and values. Here at LIS, 

we believe a strong community is built on inclusion, participation, communication, kindness and mutual 

respect. In support of this goal, I encourage you to check out the new Portuguese language capabilities of the 

website. In the future, we envisage the school website as the central ‘one-stop shop’ to serve your 

communication and information needs.  

 

 

 

 

LIS Traditions: 

It is important to establish and preserve traditions that can be shared 

with future generations. Here at LIS, we have a number of significant 

traditions that support students’ learning, progress and achievement.  

 

In the top photo to the right, the Year 13 students complete their 

final assembly and the ‘LIS walk of fame’. Students and staff from 

across the school cheer the senior students and wish them well for 

their IB Diploma exams. Following exams, our students will return to 

the school for their graduation evening on Friday, 25 May.  

 

In the below photo to the right, in the final year of the PYP (Year 6), 

students, carry out an extended, in-depth, collaborative project 

known as the PYP Exhibition. This involves students working 

collaboratively to conduct an in-depth inquiry into real life issues or 

problems. To launch the event, students learn from past students 

about the experience. Our amazing PTA host a PYP Exhibition 

morning tea to make the students feel extra special. Long may these 

traditions continue! 

 

 

 

http://www.lisluanda.com/
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Family Reading Night: 

Here at LIS, we believe it is important to involve more parents and family members in the education of their 

children and help them feel welcome as learning partners. We do this in so many ways. One new event on this 

year’s school calendar is our ‘Family Reading Night’. Thanks to Ms Anton and colleagues, we were able to run a 

2nd evening. This is such a practical and meaningful way to encourage your children to read.   

 

Donations gathered from this event will go to the children from Casa das Crianças. Thanks to everyone who 

came along and enjoyed stories shared by our ‘celebrity’ readers.  
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Travel to South Africa: 

 

 

Often there are times when I wish I was a student attending LIS. The opportunities and experiences our 

students enjoy extends well beyond the classroom and the immediate context here in Luanda. Recently, our 

Years 11, 10 and 9 students enjoyed separate experiences in South Africa. The trips contain very unique 

elements to challenge students and build their confidence as individuals and collective members of groups and 

teams. As you can imagine, an extreme amount of planning and logistics is involved to ensure the safety of 

students and staff. Each trip involves a team of core LIS staff and a nominated leader. Although staff find the 

experience rewarding, they are literally on duty 24/7 throughout the entire  trip - we are so fortunate to have 

such dedicated staff at LIS. 

 

HEALTH & SAFETY MATTERS: 

 

Visitors to LIS:  

Any visitor to LIS, without exception, must identify himself/herself and inform security staff about the nature 

of the visit, i.e. who he/she intends to meet and the reason for the visit. The security team will contact the 

respective Admin Offices to confirm scheduled meetings. If a meeting is not confirmed, the security staff will 

inform the visitor of the school’s safety expectations and decline entry to the school. 

 

Lifeguard: 

LIS offers an Aquatics Programme to all students to develop water safety and basic swimming skills. Our PE and 

Aquatics staff undertake extensive safety precautions, including ensuring that staff/student ratios are age and 

ability appropriate. We are pleased to announce the appointment of an additional staff member who will serve 

primarily as a lifeguard for the LIS Pool. This position will add further safety to our Aquatics and ASA 

Programmes.  

 

KEY DATES AND UPCOMING EVENTS: 

 

 

Monday 07  May Primary Art - Silent Auction Opening Event 

Tuesday 08  May ELC Making Learning Visible 

 14-18 May Year 10-12 Visual Art Exhibition 
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Friday  25 May Year 13 Graduation 

Wednesday 30 May Year 11 MYP Celebration Evening 

Wednesday 31 May Primary PYP Exhibition Evening 

Wednesday 06 June Year 6 PYP Completion Assembly 

 

Thank you for taking the time to find out more about your school. I encourage you to view our website for 

further information and updates - we are always moving at the speed of life! 

 

Sincerely, 

 

Dylan Hughes 

Director 
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Edição de Abril/Maio 2018 

 

Bem-vindos à edição de Abril/Maio da LIS NEWS. Na qualidade de comunidade escolar, há muita coisa a 

reportar e de que nos podemos orgulhar.  

 

Os meus sinceros agradecimentos às famílias LIS que estiveram na escola, na sexta-feira, dia 20 de Abril, para 

saudar o Dia da Terra. O Sr. Danilo Silva, o nosso orador principal, salientou alguns dos projectos das Nações 

Unidas para Assentamentos Humanos que estão a ser desenvolvidos aqui em Angola. Como parte da sua meta 

comunitária estratégica, a LIS acredita no estabelecimento de relações positivas no seio da nossa comunidade 

escolar e para além desta. Um grupo de professores da LIS expressou interesse em visitar alguns dos projectos 

das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a fim de compreender de que forma podemos enriquecer a 

nossa acção e os elementos do programa prestação de serviços.  

 

  

 

A assembleia do Dia da Terra estabeleceu o contexto para um grande dia de seminários específicos, dirigidos 

por alunos e funcionários, destinados a aumentar a consciencialização e a tomada rápida de medidas. 

Encorajamos-vos a continuarem a acompanhar-nos no Twitter em  

#endingplasticpollution de modo a saberem sobre as medidas práticas que estamos a tomar para reduzir o 

consumo de plástico e de produção de resíduos na LIS. 

 

A LIS PTA torna-se ecológica! 

Temos o prazer de anunciar que a PTA juntou conjuntos de pratos, copos e panos da loiça não descartáveis 

(com esponjas e detergente líquido para a loiça) para os alunos usarem nas aulas. Isto permitirá que escola 
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evite de utilizá-los e depois deitá-los fora; O grande número de artigos descartáveis que parecem terem sido 

trazidos pelas famílias no passado. Parabéns à Equipa PTA da LIS! 

 

Conheça o nosso novo Conselho de Directores PTA para o ano lectivo 2018/2019: 

Gostaríamos de dar as boas-vindas aos novos membros do Conselho PTA, da esquerda para a direita:  

 

Allison Anderson - Presidente 

Theresa Jardine – Co-vice Presidente 

Carnesha Humphries - Secretária 

Eliana Smith - Tesoureira 

Estelle Dogbe - Comunicação 

Patti Gil – Co-vice-Presidente 

Susan Swiger - Parlamentar 

 

Os novos membros do conselho irão trabalhar com o nosso actual Conselho PTA de modo a garantirem uma 

fácil transição de conhecimentos e de experiências. Esperamos publicar o calendário PTA para o ano lectivo 

2018/2019 PTA para que possam saber como aderir e apoiar a nossa comunidade escolar dinâmica.  

 

Os alunos do 10º Ano vendem o Conceito de “Coffee Café - Cafetaria”: 

Como estabelecimento de ensino, acreditamos que a voz-opinião e a aprendizagem dos alunos são parte 

integrante da nossa cultura escolar. Esta aprendizagem refere-se ao nível de controlo, autonomia e de poder 

que um aluno vivencia numa situação educacional. De forma simples, dá voz aos alunos e muitas vezes, 

escolha, na forma como aprendem e socializam. Proporciona aos alunos uma participação na escolha das 

oportunidades que lhes são dadas. Recentemente, um grupo de empreendedores do 10º Ano apresentou um 

conceito de cafetaria ao PTA com o objectivo de garantir apoio financeiro para o projecto. Os alunos 

partilharam a missão, os valores, os aspectos financeiros da empresa, e as considerações gerais para o 

funcionamento de um café. A empresa acredita que um café criará oportunidades sociais aos alunos, aos 

funcionários e aos pais/encarregados de educação para construírem uma comunidade. Agradecemos ao PTA e 

aos pais/encarregados de educação pelo apoio sincero e interesse. Espero partilhar novos acontecimentos, à 

medida que esta ideia transite do conceito para realidade.  

  

 

 

 

www.lisluanda.com 

A nossa Equipa de Comunicações e o Comité do Website estão a fazer um trabalho fantástico para apoiar a 

evolução do Website da escola, à medida que a experiência do utilizador final toma forma em conformidade 

com a nossa visão, missão e valores. Aqui na LIS, acreditamos que uma comunidade forte se baseia na 

inclusão, participação, comunicação, gentileza e respeito mútuo. Para apoiar este objectivo, encorajamos-vos a 

consultarem as novas competências linguísticas em português do website. Futuramente, prevemos que o 

website da escola seja o ‘balcão único’ central, para servir as vossas necessidades em matéria de comunicação 

e de informação.  

 

  

Tradições da LIS: 

É importante estabelecer e preservar tradições que possam ser partilhadas com as gerações futuras. Aqui na 

LIS, temos diversas tradições significantes, que apoiam a aprendizagem, o progresso e resultados dos alunos.  
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Na foto do topo à direita, os alunos do 13º Ano finalizam a sua assembleia final e o ‘passeio da fama da LIS’. Os 

alunos e os funcionários de toda a escola saúdam os alunos seniores e desejam-lhes boa sorte nos seus 

exames de Diploma IB. Após os exames, os nossos alunos voltarão à escola para a cerimónia de graduação na 

sexta-feira, dia 25 de Maio.  

 

Na foto de baixo à direita, no ano final de PYP (6º Ano), os alunos desenvolvem um projecto alargado, 

profundo, colaborativo, conhecido por Exposição PYP. Este implica os alunos trabalharem de forma 

colaborativa por forma a levarem a cabo um inquérito profundo sobre questões ou problemas da vida real. 

Para a inauguração do evento, os alunos aprendem com alunos antigos sobre a experiência. O nosso excelente 

PTA oferece um chá matinal da Exposição PYP para que os alunos se sintam extra especiais. Que estas 

tradições se mantenham por longo tempo! 

 

 

 

Noite de Leitura em Família: 

Na LIS, acreditamos ser importante que os pais/encarregados e os membros da família estejam mais 

envolvidos na educação dos seus filhos e façam com que estes se sintam bem-vindos como parceiros de 

aprendizagem. Fazemos isto de diversas maneiras. Um dos eventos novo do calendário escolar deste ano é a 

nossa ‘Noite de Leitura em Família’. Agradecemos a Sra. Anton e aos colegas, foi-nos possível organizar uma 

segunda noite. Esta é uma maneira muito prática e significativa de encorajarem as vossas crianças a ler.  

  

Os donativos angariados neste evento serão canalizados para as crianças da Casa das Crianças. Agradecemos a 

que estiveram presente e desfrutaram das histórias partilhadas pelas nossos leitores ‘celebridades’.  

 

 

 

 

Viagem à África do Sul: 

 

  

Há muitas vezes que gostaria de ser um aluno da LIS. As oportunidades e as experiências oferecidas aos nossos 

alunos vão bem além da sala de aulas e do contexto imediato de Luanda. Recentemente, os nossos alunos do 

11º, 10º e 9º Anos desfrutaram de experiências diferentes na África do Sul. As viagens continham elementos 

verdadeiramente únicos para estimular e desenvolver a convicções dos alunos como indivíduos e membros 

colectivos de grupos e equipas. Como podem imaginar, está incluída uma grande planificação e logística de 

modo a garantir a segurança dos estudantes e dos educadores. Cada viagem inclui uma equipa de educadores 

permanente da LIS e um líder designado. Apesar dos educadores acharem a experiência compensadora, estão, 

literalmente, de serviço 24/24, durante toda a viagem – temos sorte em termos tais educadores específicos na 

na LIS. 

 

QUESTÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA: 

 

Visitantes à LIS:  

Qualquer visitante à LIS, sem excepção, deve identificar-se e informar ao pessoal da segurança sobre a 

natureza da sua visita, i.e., quem pretende contactar e a razão da visita. A equipa de segurança irá contactar os 
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Gabinetes Administrativos para confirmar as reuniões marcadas. Se uma reunião não estiver confirmada, o 

pessoal de segurança informará o visitante sobre as regras de segurança da escola e recusará a sua entrada. 

 

Salva-vidas: 

A LIS oferece um Programa Aquático a todos os alunos para o desenvolvimento de capacidades em matéria de 

segurança na água e conhecimentos básicos de natação. OS nossos professores de educação física e 

educadores Aquáticos toma precauções abrangentes de segurança, incluindo assegurar que os índices 

colaboradores/alunos sejam indicadas as idades e as capacidades. temos o prazer de anunciar a nomeação de 

mais um membro de colaboradores que irá trabalhar essencialmente como salva-vidas na Piscina da LIS. Este 

cargo proporcionará mais segurança aos nossos Programas aquáticos e de ASA.  

 

DATAS-CHAVE E PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

 

Segunda-feira 07 de Maio Arte da Primária – Evento de Abertura do Leilão Silencioso 

Terça-feira 08  de Maio ELC a Tonar a Aprendizagem Visível 

14-18 de Maio Exposição de Artes Visuais do 10º-12º Anos 

Sexta-feira 25 de Maio Graduação do 13º Ano 

Quarta-feira 30 de Maio Noite de Celebração do MYP do 11º Ano 

Quarta-feira 31 de Maio Noite de Exposição do PYP da Primária 

Quarta-feira 06 de Junho Assembleia de Finalização do PYP do 6º Ano 

 

Obrigado por terem dispensado tempo para saberem mais sobre a vossa escola. Incentivo-vos a visitarem o 

nosso website para informações adicionais e actualizações – movimentamo-nos sempre à velocidade da vida! 

 

Melhores cumprimentos, 

 

Dylan Hughes 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 


